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:מאתן
 שלא למישהו שניתן מזון )1

 1 בכזו שיסוש. *) נ )3 ״3( בזכות
ה ממזלות לאהד כינוי )10

 חבר )11 < ט׳) ש׳ (איוב כוכבים
ח )13 1 ממשלה י  הראשונים מלי

 משודר' )14 !מערת.מנמלה של
 1 שרד בגד )15 .ישראלי(ש״מ)!

 אבן )20 !אביון )18 !ביזה )16
 )22 ימים! עיל )21 סובה!
 )25 !עקר ריק. )24 ;מסבאה

 מוצאו )26 גמור! לגמרי לא
 סוברת )28־ ! הנביא אליהו שיל

 שופין של אהובתו צרפתיד״
 אוזד )31 שקר! )30 !־(ש״ם)

 )32 !ק״פלינג של מגיבוריו
 אפריקנית ארץ • ).34 • !דשא

.חודש )35 !עתיקה  רפוך- )38!
 )41 מינימלית! מידה )39 סר!

 דר שבילי )42 !(כ״ה) .בושם
 .רבים! מים )43 הרים! בין
 שתי בין כזה אחד יקר רק )45

 בבל! אלילי ראלז )47 נקודות!
 עצומה! כמות )50 מעצור! )48
 )*54 אחוריים! )52 ילדים! )51

ה )61 נאד; )57 בן־החמור;
 . הגשמים על הממונה מלאך
 אכסניית )62 ;י״א) ל׳׳ז (איוב
הנק תקנה )64; עתיקה דרכים

 )65 ;עליונה רשות ע״י בעת
 נוזלים; עמוד )66 ;בחושן אבן

 )74 ;(כ״ח) בלבנון עיר )67
 חבר )77 ;אש )75 ;לבנה

 )78 ;הפילהרמונית בתזמורת
 נסיו־ חיית )81;. .רוח הוצאת

 הולנדית; קידומת• )83 •נות;
 חלק )86 ;זירוז מילת )85

 )89 זז; )88 בגופנו; .עורפי
 מפעל )91 ;חדש ישראלי פרס

:מדון )95 ; דגל )93 ;מזכרת ; 
 ה׳ השירים (שיר שיש )96

 ;זרוע )100 ;נפטר )98 ;ט״ז)
מש )103 שלילה! מילת )102

 זו יצירה גם )104;לראש ענת
 את עוררה ויילד אוסקר של —

 )105 ; בזמנה הצנזורה תמת
צפונית. ׳ארץ

:מאונף
 ; מסהר )2 ;זר עם שפת )1 •

׳שלילי בהיבט — השערה )3 . ; 
 לא רטוב לא )6 ניגש; )4.

 ■ אשת יעל של נישקה )7 ; יבש
 מהות )9 ;תפוז חצי )8 ;חבר

 הבקו״ם כונה כך )12 !פנימית
 .בעל)15 צה״ל; של בראשיתו

 (ש״מ) בדידות שנות 100
 עיר )17 ;משפחה קרוב • )16

ה בחלל •בלוטה )19 בארץ;
 גלגל )21. ; מתגורר )20 ; בטן

כני )24;עמית )23;המזלות
ה על אשר )26 ; סה,'התחלה

 ׳29 ; הנקה איבר )27 כספים;
 ; לתפקיד מתאים )30 ;חור
 ;קרן־אור )34 ; השהיה )33
 ויום־טיב צלופחד בת היא )36
 )40 ; אפריקנית ארץ )37 ;לה

)44 ;הטעמים אחד )41 ; אנא

 .רוח־ )46 ;ערלה תבשר כר
מוסיקלי; פריטה כלי )47; רעה

 ד.תעמ־ מכשיר )50 ;גשם )49 ,
 )54 ;קומפיוטור . )53 ילות;

 של שמר כתיב )55 !כרות־ראש
.ה )58 לשכה; )56 ; אלוהים

הגול חלל את 'הממלא חומר
 ;ציפיה תוחלת, )59 4 גולת

 עוף )63 שנון; )62 ;זווג )60
 ; )3 ;3( מוכה-יגון )66.; טרף

 מנקודות יפני סיפור אותו )68
; ריתמה )71 ;שונות ראות

; מרגיש )76 ;העלה חלק )73

 ארץ- של העתיק שמה )77
 מיושנים עלים )79 ;ישראל

 קהל־ )80 ;הודי קנבוס של
הפר של אחד צד )82 רב;
 ;חברבורות חיית )84 ; צוף

 )90 ; אגרטל 87 ;ביטוי )85
 )94 ;חלציים )92 ;דק חוט

ה שעת )96 בצה״ל! דרגה
)97 ;ה... שעת — התחלה

 ; וסוסה חמור של כלאיים בן
 מילת )101 חורבות! גל )99

 ; שלילה מילת )102 ; הכפלה
בסיס. )103
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מכתבים
)22 מעמוד (הנושך

משוט לנשות הגיבוי על תודה
רים.

ה בזסו עדה אגי שוטר באשת
ה באמצעי שונות לתגובות אחרון

אי לי המשטרה. כלפי תקשורת
 זו כהפתעה. העניין .בא לא שית

 שיבוא עד זמן של שאלד. היחד.
הגדול. ד,.בום״

 של הסשך הינד. היום המשטרה
 מזמז'את שפשטה מיושנת משטרה

הפ לשר — לו יעזור ולא הרגיל,
 השכם לטעון ימשיך אם גם גים

נמש המשטרה פעולת כי והערבי
 ואץ' בעיות שום ואין כרגיל כת

 נכוו. שאינו דבר — התפטרויות
 תהיינה ודאי יימשך, זה מצב אם

ש מאחר רבות התפטרויות עוד
כי לראות ממתינים רבים שוטרים

 ומד, נשותיהם של המאבק יגמר צד
תוצאותיו. יהיו

תל־אביב שפירא, ׳נורית
 יוש־ היא שפירא הקוראה .•

• • נשווז־השוטריס. ועד בוז־ראש

דלת1םוד88 גודגודלז
 חך שר-החינזך נימגומי

 ישן שער לקורא פירו
).2296 הזח" (//העולם

 מטירת בכיפה, המתלבט הנסיך
פעם כבר הופיע הלסינגור, (קסטל)

 הם- של דמלון פרי וכולן שחר,
דדברמישרד־־הכיטחזןבהפצתן. עוניינים

תד־אביב

13*0 דזוד
 דיווח ״תשקיף״ מדור

ת על  מישרד־ של תחרו
שורת •ד■ בחברה חתיק

חזח״ . ו״חעזלם שית
־ ).2356

 של ההודעות מיתוג" שרות י #
 שרות אינו מישרד־התיקשורת

 — קונסורטיוס לשרותי מתחרה
ב לא וכפובן השרות באיכות לא.

מחירו.
 מישרד־התיקשורת מחשב י•
ל (נקודה נל״ן שרותי לתת נועד

מח אץ גדולים. למוסדות נקודה).
לק מסוגל מישרד־התיקשורת שב
מל מיטחרית להפצה תגועה לוט

 סמחש־ ו/או רגילים טלקס קוחות
קווי־חיוג. על אחרים בים
 השקיע 'מישרד־התיקשורת •1

ה ברכישת דולר היליץ כשלושה
' התחרות כי ובטוחני ציוד, ו  ט
המרכזיים. המוטיבים אחד היתד,

 שייך בגרמניה שנקנה המחשב
 מחשבי־ ואילו האבן״, ל.דור

 שנוח שרותי מציעים קונסורסיום
.90דד

*•*** יי-* "׳

ר סתלכט מ ה
בכיפה המלם

 של המלט שבועונכם. שער על
 זוכר אינו כבר (איש שנד, לפני

 דומה אז) התלבט עניין באיזה
ממישרד־החינוד למגמגם להפליא

היום.
באר־שבע ורדיאל, יפה

מש התיקשורת שמישרד חבל
הצי מכספי רבים מיליונים קיע
מיסחרי. חסרת־סיכוי בתחרות בור

ההוד במיתוג שהושקע בכסף
 להתקין למשל. היד״ ניתן עות

חדשים. טלפונים 6,000
כינקץ, דניאל

 בע״נז, אינטרנשיונל קונסורטיוס
תל־אכיב

וחמויי* סר•
החכחשות. עמת

 הזה. בתעולם שפורסמו הידיעות
 הגרמני, ובשסרן בהארץ כן ולפני
 כביכול שהוקלטו לשיחות ביחס

כל להן אץ שר־הביסדזון, על־ידי

08110 וושונה
״אנשים״ בסדור ידיעת

שבו ,דום״לב׳ על סיפרה
)26 בעמוד (המשך
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